Styremøte 13. desember 2019
Agder kommunale støttetjenester 08.30 – 10.00
Sted: AKST
Innkalt:
Bente Rist – leder
Olav Kavli – medlem
Tron Atle Karlsson– ansattrepresentant (valgt)

Saksliste:
Fast punkt
Fast punkt
Fast punkt
Fast punkt

Godkjenning av referat
Statistikk
Status digitalisering og drift
Økonomi og sykefraværsrapportering

26/19
27/10

Kommunal innfordring
Tilbud til Østre Agder kommuner

Eventuelt
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Statistikk servicedesk/telefoni/HR-portalen
Se vedlegg statistikk.
Merknad:

Status digitalisering og drift
Se vedlegg
Merknad: Det settes opp et møte med IKT Agder IKS for avklaring rundt fremdrift av
prosjekter.
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26/19 Kommunal innfordring
Vurderinger fra kemneren i Grimstad og Lillesand:
Under følger et notat som ble utarbeidet i forbindelse med legalpant og bruk av denne ved
overføring av innkreving av kommunale eiendomsavgifter til AKST.
Når det gjelder spørsmål om særnamsmyndigheten så er skattedirektoratet sin fortolkning at
kompetansen til å nedlegge trekkpålegg og til å avholde forretning for utleggspant
(særnamskompetanse) for kommunale skatter og avgifter avhengig av at innfordringen av
disse tilligger skatteoppkreveren. Det legges ikke bånd på den interne organiseringen og
praktiske utøvelsen av arbeidet, men innebærer at skatteoppkreveren (den som innehar
skatteoppkreverfunksjonen) må være den øverste ansvarlige, formelt kompetente leder for
det.
Når nå skatteoppkreverfunksjonen skal overføres til skatteetaten (dersom det blir vedtatt i
desember) blir spørsmålet hva med særnamskompetansen for kommunale krav. Her har
regjeringen uttalt følgende: Det legges opp til at kommunene skal beholde
særnamskompetansen og motregningsadgangen for de kommunale kravene som i
dag kan kreves inn av skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. Se link
under
Kompetansen vil altså bli tillagt kommunen. Jeg tviler på kommunen kan overføre
særnamskompetansen til et interkommunale selskaper som er organisert som et eget
rettssubjekt. Dette bør uansett avklares nærmere.
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/En-bedre-skatte--ogavgiftsforvaltning/sporsmal-og-svar-om-overforing-av-skatteoppkreving/id2672415/
Kommunene er enige om et felles innfordringsmiljø med slik prioritering:
1. Dersom Kommunalt oppgavefelleskap kan ha særnamsmannsmyndighet, så er det ønske om
felles miljø hos AKST.
2. Felles miljø
a. Vertskommunesamarbeid i Arendal kommune
b. AKST men som kjøp av tjenester

Vedtak 26/19: Kommunene fremmer en sak til kommunestyrene i de respektive
kommunene. Ny organisering skal skje fra 1. april 2020

27/19 Tilbud til Østre Agder kommuner
Bente orienterer fra rådmannsmøte.
Vegårshei vurderer nå vårt tilbud.

Vedtak 27/19: Ved forespørsel vil AKST møte hos aktuelle kommuner for å informere om
våre tjenester.
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